
 
 
 

 
 

 
 
ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 11 
DE AGOSTO DE 2017. 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ 
JOSÉ CAMILO CASAL GARCÍA 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL: 
FRANCISCO JAVIER ZUNZUNEGUI VÁZQUEZ 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 09:15 horas do día 11 de agosto de 2017, 
reúnese a Xunta de Goberno Local co obxecto de realizar, en primeira convocatoria, sesión 
Ordinaria baixo a presidencia do Sr. Alcalde-Presidente, e coa asistencia dos Sres./Sras. 
concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria a titular da Corporación, 
dona Ana Velo Ruiz que dá fe do acto. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido 
polo artigo 113 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións da 
Xunta de Goberno Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos 
incluídos na orde do día da convocatoria. 
 
 
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 03.08.2017 
 
Acordos adoptados: 
 
Aprobación da acta da sesión realizada en data 3.08.2017  
 
 
2. CONTRATO MENOR PARA A DIRECCIÓN DE OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE NO CONTRATO 
DE ENTORNO DAS INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DE CEDEIRA 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Declarar a conformidade coa oferta presentada. 
 
2. Aprobar o gasto e adxudicar a ATIGA INGENIERÍA, S.L.,  mediante un contrato menor, o 
servizo de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde,  polo importe de 622,90 
euros sen IVE (753,71 € IVE incluído), para o contrato de  “Acondicionamento do entorno das 
instalacións de depuración de augas residuais de Cedeira”. 



 
 
 

2 
 

 
3. O pagamento do servizo farase de acordo co estipulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 
 
4. Notificar a presente resolución ao adxudicatario 
 
5. Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así 
como ao de Contratación. 
 
 
3. CONTRATO MENOR PARA A DIRECCIÓN DE OBRA E COORD. SEG. E SAÚDE NO CONTRATO 
DENOMINADO “DOTACIÓN PARQUES INFANTÍS NA RÚA ORTIGUEIRA E PASEO MAGDALENA” 
 
Acordos adoptados: 
 
1. Declarar a conformidade coa oferta presentada. 
 
2. Aprobar o gasto e adxudicar a ATIGA INGENIERÍA, S.L.,  mediante un contrato menor, o 
servizo de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde,  polo importe de 755,27 
euros sen IVE (913,88 € IVE incluído), para o contrato de  “Dotación parques infantís na Rúa 
Ortigueira e Paseo Magdalena”. 
 
3. O pagamento do servizo farase de acordo co estipulado no RDL 3/2011, de 14 de novembro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 
 
4. Notificar a presente resolución ao adxudicatario. 
 
5. Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Tesourería e Intervención; así 
como ao de Contratación. 
 
 
4. CONTRATO DE SERVIZOS PARA REALIZAR O CONTROL DE CALIDADE EXTERNO NA OBRA 
DENOMINADA “ACONDICIONAMENTO ENTORNO INSTALACIÓNS DE DEPURACIÓN DE AUGAS 
RESIDUAIS. PAS 2015” 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Admitir a proposta presentada. 
 
2.- Adxudicar á empresa 3C CALIDAD Y CONTROL S. COOP. GALEGA o contrato menor de 
servizos para realizar o control de calidade externo da obra “Acondicionamento do entorno das 
instalacións de depuración de augas residuais”, polo importe de 301,48 € (IVE incluído). 

 
3.- Dar traslado do presente acordo á empresa adxudicataria do control de calidade externo, á 
Dirección de obra e á empresa adxudicataria da execución das obras. 
 
 
5. APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DA ÁREA 
SOCIO-CULTURAL PARA ACTIVIDADES A REALIZAR POR ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DE 
ÁMBITO MUNICIPAL 



 
 
 

 
 

 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública de subvencións da área socio-cultural 
para actividades a realizar por entidades e asociacións de ámbito municipal por un total de 
26.000,00 € na partida 334.489.00. 
 
SEGUNDO.- Aprobar as bases para a tramitación das subvencións, que se incorporan como 
anexo a esta proposta. 
 
TERCEIRO.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia e na Base de Datos Nacional de 
Subvencións.  
 
CUARTO.- O prazo de presentación de solicitudes comezará dende a publicación do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de Datos Nacional de 
Subvencións. 
 
 
6. APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA 
COMISIÓNS DE FESTAS 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública de subvencións para Comisións de 
Festas por un total de 3.200,00 € na partida 334.489.00. 
 
SEGUNDO.- Aprobar as bases para a tramitación das subvencións, que se incorporan como 
anexo a esta proposta. 
 
TERCEIRO.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia e na Base de Datos Nacional de 
Subvencións.  
 
CUARTO.- O prazo de presentación de solicitudes comezará dende a publicación do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de Datos Nacional de 
Subvencións. 
 
 
7. APROBACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DA ÁREA 
SOCIO-CULTURAL PARA INVESTIMENTOS A ENTIDADES E ASOCIACIÓNS DE ÁMBITO 
MUNICIPAL 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o gasto para a convocatoria pública de subvencións da área socio-cultural 
para investimentos a entidades e asociacións de ámbito municipal por un total de 6.000,00 € 
na partida 334.789.00.  
 
SEGUNDO.- Aprobar as bases para a tramitación das subvencións, que se incorporan como 
anexo a esta proposta. 
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TERCEIRO.- Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia e na Base de Datos Nacional de 
Subvencións.  
 
CUARTO.- O prazo de presentación de solicitudes comezará dende a publicación do extracto da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, a través da Base de Datos Nacional de 
Subvencións. 
 
 
8. APROBACIÓN DA CONVOCATORIA E BASES DO III CERTAME DE PINTURA RÁPIDA O AR 
LIBRE VILA DE CEDEIRA 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar o gasto para a convocatoria do III Certame de Pintura Rápida o Ar Libre 
Vila de Cedeira por un total de 1.300,00 euros na partida 334.480.00. 
 
SEGUNDO.- Aprobar as bases da convocatoria, que se incorporan como anexo a presente 
proposta. 
 
TERCEIRO.-Publicar as bases na páxina web municipal. 
 
 
9. CAMBIO DE MATERIAL DE AUTOTURISMO. LICENZA NÚM. 1 
 
Acordos adoptados: 
 
Primeiro.- Autorizar a D. J.P.P., titular da licenza municipal de autoturismo núm. 1, para cambiar 
o vehículo marca XXXXXXX, matrícula XXXXXX, núm. de bastidor  XXXXXXXXXXXXX polo vehículo 
XXXXXX, matrícula XXXXX, núm. de bastidor XXXXXXXXXXXXX. 
 
Segundo.-Expedir unha nova tarxeta de licenza municipal para automóviles de servizo público 
referida ao novo vehículo. 
 
Terceiro.-  Solicitar ao titular da licenza de autoturismo a devolución da tarxeta de licenza 
municipal referida ao vehículo en vigor ata a data actual. 
 
 
10. ASUNTOS VARIOS 
 
10.1 APROBACIÓN DEFINITIVA DOS PADRÓNS FISCAIS 2017 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- A urxencia do asunto citado. 
 
2.- Aprobar a proposta nos termos nos que quedou transcrita: 
“PRIMEIRO.-  A aprobación definitiva do Padrón do lixo 2017, que consta de total de 6.054 
recibos e un importe de 407.750,93 euros. 
 



 
 
 

 
 

SEGUNDO.-  A aprobación  definitiva do Padrón da Taxa de Vaos para o exercicio 2017, por un 
total de 322 recibos e un importe de 13.960,00 euros. 
 
TERCEIRO.- A aprobación definitiva do Padrón da Taxa de Terrazas para o exercicio 2017, por un 
total de 48 recibos e un importe de 14.061,00 euros. 
 
CUARTO.-  A aprobación definitiva do Padrón da taxa polo aproveitamento especial ou a 
utilización privativa do dominio público local para o exercicio 2017, por un total de 17 recibos e 
un importe de 2.808,00 euros. 
 
QUINTO.- Remitir os Padróns aprobados ao Servizo de Recadación da  Excma. Deputación 
Provincial da Coruña para o seu cobramento.” 
 
 
10.2 CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS NO ANO 2016  
 
Acordos adoptados: 
 
1.- A urxencia do asunto citado. 
 
2.- Aprobar a proposta nos termos nos que quedou transcrita. 
 
“Primeiro.- Conceder as seguintes axudas municipais á creación de empresas durante o ano 
2016 ao abeiro do programa “Cedeira emprende”:  
 

Solicitante  Actividade  Subvención 
proposta 

M.C.A.L. Peluquería e 
outros 

2.000,00 € 

Ó.L.G. Cafés e bares 2.000,00 € 
F.G.G. Cafés e bares 439,82€ 

 
 
Segundo.- De acordo co disposto na base 6.7, os/as beneficiarios/as das axudas están obrigados 
no prazo de dez días a contar do seguinte ao da notificación do outorgamento da subvención a 
comunicarlle ó Concello a aceptación ou renuncia, por escrito, das axudas; transcorrido este 
prazo sen manifestación expresa entenderase tácitamente aceptada. 
 
Terceiro.- Notificar ós beneficiarios o acordo de concesión das axudas, segundo o previsto na  
base 6.6 das bases reguladoras da convocatoria do programa “Cedeira emprende” de axudas 
municipais á creación de empresas para o ano 2016.” 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 9 horas e 30 
minutos do expresado día. 
 
 


